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Oxaliplatin Injection
binibigkas bilang (ox al'' i pla' tin)

MAHALAGANG BABALA:

Ang Oxaliplatin ay maaaring maging sanhi ng malubhang reaksiyong alerhiya. Ang mga reaksiyong alerhiya na ito ay maaaring mangyari sa 

loob ng ilang minuto pagkatapos mong matanggap ang oxaliplatin at maaaring magdulot ng kamatayan. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw 

ay allergic sa oxaliplatin, carboplatin (Paraplatin), cisplatin (Platinol) o anumang iba pang mga gamot. Kung makaranas ka ng alinman sa 

mga sumusunod na sintomas, sabihin kaagad sa iyong doktor o iba pang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan: pantal, 

pamamantal, pangangati, pamumula ng balat, hirap sa paghinga o paglunok, pamamaos, pakiramdam na parang sumasara ang iyong 

lalamunan, pamamaga ng mga labi at dila. , pagkahilo, pagkahilo, o pagkahilo.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Oxaliplatin ay ginagamit kasama ng iba pang mga gamot upang gamutin ang advanced na colon o rectal cancer (kanser na nagsisimula sa 

malaking bituka). Ginagamit din ang Oxaliplatin kasama ng iba pang mga gamot upang maiwasan ang pagkalat ng colon cancer sa mga taong 

inoperahan upang alisin ang tumor. Ang Oxaliplatin ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na platinum-containing antineoplastic agents. 

Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpatay sa mga selula ng kanser.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Dumarating ang Oxaliplatin bilang isang solusyon (likido) na iturok sa isang ugat. Ang Oxaliplatin ay pinangangasiwaan ng isang doktor o nars. 

Karaniwan itong ibinibigay isang beses tuwing labing-apat na araw.

Hilingin sa iyong parmasyutiko o doktor ang isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago gamitin ang oxaliplatin,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional 
supplement, at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Tiyaking banggitin ang bibig
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anticoagulants ('blood thinners') tulad ng warfarin (Coumadin). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis 
ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa bato.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o planong magbuntis. Ang Oxaliplatin ay maaaring makapinsala sa fetus. Dapat mong gamitin 

ang birth control upang maiwasan ang pagbubuntis sa panahon ng iyong paggamot na may oxaliplatin. Makipag-usap sa iyong doktor 

tungkol sa mga uri ng birth control na gagana para sa iyo. Kung ikaw ay buntis habang umiinom ng oxaliplatin, tawagan ang iyong doktor. 

Huwag magpasuso sa panahon ng iyong paggamot na may oxaliplatin.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay gumagamit ng 
oxaliplatin.

dapat mong malaman na ang oxaliplatin ay maaaring bawasan ang iyong kakayahang labanan ang impeksiyon. Lumayo sa mga taong may 

sakit sa panahon ng iyong paggamot na may oxaliplatin.

dapat mong malaman na ang pagkakalantad sa malamig na hangin o mga bagay ay maaaring magpalala ng ilan sa mga side effect ng oxaliplatin. Hindi 

ka dapat kumain o uminom ng kahit anong mas malamig kaysa sa temperatura ng silid, hawakan ang anumang malamig na bagay, lumapit sa mga air 

conditioner o freezer, maghugas ng iyong mga kamay sa malamig na tubig, o lumabas sa malamig na panahon maliban kung talagang kinakailangan sa 

loob ng limang araw pagkatapos mong matanggap ang bawat dosis ng oxaliplatin . Kung kailangan mong lumabas sa malamig na panahon, magsuot ng 

sombrero, guwantes, at scarf, at takpan ang iyong bibig at ilong.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Huwag kumain o uminom ng anumang mas malamig kaysa sa temperatura ng silid sa loob ng limang araw pagkatapos mong matanggap ang bawat 

dosis ng oxaliplatin.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Tawagan ang iyong doktor sa lalong madaling panahon kung hindi mo magawang panatilihin ang isang appointment upang makatanggap ng 

oxaliplatin. Napakahalaga na matanggap mo ang iyong paggamot sa iskedyul.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang Oxaliplatin ay maaaring maging sanhi ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala 

ang alinman sa mga sintomas na ito:

pamamanhid, paso, o pangingilig sa mga daliri, paa, kamay, paa, bibig, o lalamunan

sakit sa kamay o paa

nadagdagan ang sensitivity, lalo na sa malamig

nabawasan ang pakiramdam ng pagpindot

pagduduwal

pagsusuka

pagtatae

pagtitibi

gas
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sakit sa tyan

heartburn

mga sugat sa bibig

walang gana kumain

pagbabago sa kakayahang makatikim ng pagkain

pagtaas o pagbaba ng timbang

hiccups

tuyong bibig

pananakit ng kalamnan, likod, o kasukasuan

pagkapagod

pagkabalisa

depresyon

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

pagkawala ng buhok

tuyong balat

pamumula o pagbabalat ng balat sa mga kamay at paa

pagpapawisan

namumula

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung naranasan mo ang alinman sa mga sintomas na ito o 

ang mga nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor:

pagkatisod o pagkawala ng balanse kapag naglalakad

kahirapan sa pang-araw-araw na gawain tulad ng pagsusulat o pag-fasten ng mga pindutan

hirap magsalita

kakaibang pakiramdam sa dila

paninikip ng panga

sakit sa dibdib o presyon

ubo

kinakapos na paghinga

namamagang lalamunan, lagnat, panginginig, at iba pang mga palatandaan ng impeksyon

pananakit, pamumula, o pamamaga sa lugar kung saan na-inject ang oxaliplatin

sakit kapag umiihi

nabawasan ang pag-ihi

hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo
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dumudugo ang ilong

dugo sa ihi

suka na duguan o parang coffee grounds

maliwanag na pulang dugo sa dumi

itim at nalalabing dumi

maputlang balat

kahinaan

mga problema sa paningin

pamamaga ng mga braso, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

Ang Oxaliplatin ay maaaring maging sanhi ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang 

umiinom ng gamot na ito.

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, 

nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang:

kinakapos na paghinga

humihingal

pamamanhid o pamamanhid sa mga daliri o paa

pagsusuka

pananakit ng dibdib

mabagal na paghinga

bumagal ang tibok ng puso

paninikip ng lalamunan

pagtatae

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri sa lab upang 

suriin ang tugon ng iyong katawan sa oxaliplatin.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.
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mga pangalan ng rand

Eloxatin®

Huling Sinuri - 09/01/2010

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble

para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607035.html 5/5

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

